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oKRESľÝ ÚnłD TR|{AvA
oDBoR STARoSTLIVoSTI o Žrvoľľn pnosľREDIE

oddelenie ochľany pľírody a vybľaných zložĺek žĺvotného pľostredia kľaja
Kolláľova 8, 9I7 02 Trnava

oU-TT-oSZP 1 -Ż0 I 6 l 0 l 447 4 lF o Trnava 24.05.2016

ROZ}JODNUTIE
okľesný úľad Trnava, odbor starostlivosti o Životné prostľedie, oddelenie ochrany

prírody a vybraných zložiek životného prostľedia kraja, ako pľíslušný oľgán štátnej spľávy
podľa ustanovenia $ 4 ods. 1 zákona č). 525l2OO3 Z. z. o štátnej spľáve starostlivosti
o Životné prostľedie a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov,
podľa ustanovenia $ 107 písm. g) zákona č,,79l20I5 Z. z. o odpadoch a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o odpadochoo), fla zák|ade vykonaného spľávneho
konania podl'a zźtkona č,. 7111967 Zb, o spľávnom konaní vzneni neskorších pľedpisov
udeľuje

'súhlas
podľa ustanovenia $ 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch
odpadmi vrátane ich pľepravy pľe dľžiteľa odpadov

na nakladanie s nebezpečnými

.A.s.A. Tľnava, spol. s r. o., Pľiemyselná 5r9l7 01 Tľnava,IČo 31449 697

Súhlas sa udeľuje na pľepľavu nebezpečného odpadu, dľuh odpadu uvedený vo vyhláške
MZP SR č).36512015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov'

11; ,lł- !ł/t,
łi:"Lkrrffĺr ' '- lĺÄł''i1f:,!','','

Dľuh
odpadu Názov odpadu Kategóľia

odpadu
02 01 08 agľochemické odpady obsahujúce nebezpeěné látky N
03 01 04

piliny, hoblirry, odľezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/dľevov láknité dosky, dyhy obsahuirice nebezpečné látkv N

05 01 03 kaly z dna nádľżí N
05 06 03 ostatné dechty N
06 03 t4 Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 l l a 06 03 13 N
06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
N

06 04 04 odpady obsahujúce oľtuť N
06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce
N

07 01 04 iné organické ľozpúšťadlá, pľemývacie kvapalirry a matečné lúhy N
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07 0Ż 04 lne ické le a matečné l N
07 03 04 lne ické le a mateěné N
0'7 0'1 04 iné orsanické rozpúšťadlá. pľemývacie kvapaliny a mateěné lúhy N

0801 11
odpadové faľby a laky obsahujúce oľganické rozpúšťadlá alębo iné
nebezpeěné látky

N

08 01 13
kaly z faľby alebo laku obsahujúce oľganické ľozpúšťadlá alebo iné
nebezpęčné látky

N

08 01 t5
vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoľé obsahujú oľganické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpęěné látky

N

08 0l t7 odpady z odstľaňovania faľby alebo laku obsahujúce organické ľozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky

N

08 0l 19
vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoľé obsahujú oľganické
ľozpúšťadlá alebo iné nebezpeěné látky

N

08 03 12 odpadová tlaěiarenská faľba obsahuiúca nebezpečné látky N
08 03 14 kaly ztlaěiaľenskei faľby obsahuiúce nebezpeěné látky N
08 03 17 odpadový toneľ do tlaěiaľne obsahuiúci nebezpeěné látky N

08 04 09
odpadové lepidlá a tesniace mateľiály obsahujúce organické ľozpúšťadlá
alebo iné nebezpeěné látky

N

08 04 l3 vodné kaly obsahujúce lepidtá alębo tesniace mateľiály, ktoľé obsahujú
organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 15
vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré
obsahuiú oľganické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

09 01 01 ľoztoky vodorozpustných vývo.iok a aktivátorov N
09 0t 02 roztoky vodorozpustných vývo.iok ofsetových dosiek N
09 01 03 roztoky vývoiok rozpustných v ľozpúšťadlách N
09 01 04 roztoky ustal'ovaěov N
09 01 05 bieliace roztoky a ľoztoky bĹeliacich ustaľovaěov N

09 01 06
odpady zo spracovania fotografických odpadov v miestę ich vzniku
obsahuiúce stľiebľo

N

10 11 15 tuhé odpady z ěistenia dymových plynov obsahujúce nebezpeěné látky N

10 l1 19
tuhé odpady zo spľacovania kvapalného odpadu v miestejeho vzniku
obsahuiúce nebezpeěrré látky

N

t1 01 08 kalry z fosfátovania N
11 01 98 iné odpady obsahuiúce nebezpeěné látky N
1Ż 0l 07 mineľálne rezné oleie neobsahuiúce halogény okrem ęmul'zii a roztokov N
t2 01 09 rezné emulzie a ľoztoky neobsahuiúce halogény N
t2 0l 10 svntetické ręzné oleie N
t2 0r t2 použité vosky a tuky N
120r t4 kaly z obrábania obsahuiúce nebezpęčné látky N
t20t t6 odpadový pieskovací mateľiál obsahuiúci nebezpečné látky N
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
1Ż 01 Ż0 použité bľúsne nástroie a bľúsne mateľiály obsahujrice nebezpeěné látky N
t3 01 0l hvdraulické olęie obsahuiúce PCB N
13 0l 09 chlóľované mineľálne hydľaulické oleie N
13 01 t0 nechlóľované minerálne hydľaulické oleie N
t3 01 1l svntetické hydraulické oleie N
L3 0l IŻ b io lo si cky l'ahko r ozloźite|'né hydrau l ické ole j e N
13 01 13 iné hvdľaulické oleie N
13 0Ż 04 chlórované mineľálne motoľové, pľevodové a mazacie oleje N
t3 02 05 nech lóľované m ineľálne motoľové, pľevodové a mazacie o lej e N
t3 02 06 syntetické motoľové, prevodové a mazacie oleje N
t3 02 07 bioloeicky l'ahko rozložitelhé motoľové, prevodovéa mazacie oleie N
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13 02 08 iné motoľové, prevodové a mazacie oleie N
13 03 01 izolaěné oleie alebo oleie obsahuiúce PCB N

13 03 06
chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené
v 130301

N

t3 03 07 nechlórované minerálne izolaěné a teplonosné oleie N
13 03 08 svntetické izolač,né a tęplonosrré oleie N
13 03 09 bioloeicky |'ahko ľozlożitel'né izolačrré a teplonosné oleje N
13 03 t0 iné izolaěné a teplonosné oleie N
13 05 01 tulré látkv zlapaéov piesku a odlučovaěov oleia z vody N
13 05 0Ż kaly z odluěovaěov oleia z vody N
13 0s 03 kaly z lapaěov nečistôt N
13 05 06 olei z odluěovaěov oleia z vody N
13 05 07 voda obsahu.iúca olej z odluěovaěov oleja zvody N
13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odluěovačov oleia zvody N
13 07 0l vvkuľovací olei a motorová nafta N
|3 07 0Ż benzín N
13 07 03 iné palivá vrátane zmesí N
13 08 02 iné emulzie N
14 06 0l chlórfluóľované uhľovodíky, HCFC, HFC N
14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
t4 06 05 kaly alebo tuhé dopady obsahuiúce iné rozpúšťadlá N

15 01 l0 obaly obsalrujúce zvyšky nebezpeěných látok alebo kontaminované
nebezpeěnými látkami

N

15 0l 11
kovové obaly obsahujúce nebezpeěný tuhý póľovitý základný mateľiál
(napľíklad azbest) vrátane pľázdnyclr tlakovýclr nádob

N

15 0Ż 0Ż
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak
nešpecifi kovaných, handľy načistenie, ochľanné odevy kontaminované
nebezpečnými látkami

N

16 0t 07 olęiové filtľe N
16 01 09 dielce obsahuiúce PCB N
16 01 10 výbušné ěasti' napľíklad bezpečnostné vzduchové vankÚlše N
16 0l 11 bľzdové platniěky a obloženię obsahu.iúce azbest N
t6 01 13 bľzdové kvapaliny N
16 01 14 nemrznúce kvapalirry obsahujúce nebezpečné látky N

16 01 2l nebezpeěné dielcę iné ako uvedené v 16 01 07 až' 16 01 1 l, 16 01 13

a 1601 14
N

t6 02 09 transformátory a kondęnzátoľy obsahuiúce PCB N

16 02 l0 vyľadené zariadeniaobsalrujúce alebo znečistené PCB iné ako uvędęné v
16 02 09

N

16 02 tr vyradené zariadenia ob salru i úce ch lóľfl uórované uh l'ovodíky' HCFC, HFC N

16 0Ż |3
vyľadené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02

09 aż 16 0Ż 12
N

t6 02 t5 nebezpečné ěasti odstľánené z vyľadených zariadení N
16 03 03 anorganické odpady obsahu.iúce nebezpeěné látky N
16 03 05 oľganické odpady obsahu.iúce nebezpeěné látky N

16 05 06
laboratórne chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo
obsahuiúce nebezpeěné látky vrátane zmesí laboľatóľnych chemikálií

N

16 05 07
vyradené anoľganické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo
obsahuiúce nebezpeěné látky

N

16 0s 08
vyradené oľganické chemikálie pozostávajú ce z nebezpečných látok alebo

obsahuiúce nebezpečné látky
N

l6 06 01 olovené batérie N
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16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 07 08 N
16 07 09 lne N

16 08 02
použité kataly zátoľy ob sahuj úce nebezpeěn é pľechodné kovy alebo

ne kovov
N

16 l0 0l uce ne N

16 11 05
ky ażiarwzdorné mateľiály z nemetaluľgických pľocesov

o uce
N

t7 0204
sklo, plasty a dľevo obsahujúce nebezpeěné látky alebo kontaminované

1átkami
N

17 03 0l bitúmenové zmesi ob decht N
Nr'7 04 09 kontaminov látkami

17 05 03 zemina a kamenivo obsahuiúce nebezpeěné látky N
17 0s 0s výkopová zemina obsahuiúca nebezpečné látky 

-

N
l7 06 01 izolaěné mateľiály obsahuiúce azbest N

17 0603
iné izolaěné rnateľiály pozostávajúce z nebezpeěných látok alebo

ne
N

17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N

l7 09 0Ż
zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napľíklad tesniace

obsahujúce PCB, podlahové kľytiny nabtve Živíc obsahujlice
izolačné zasklenie obsahu PCB o úce PCB

N

17 09 03
iné odpady zo stavięb a demolácií vrátane
nebezpeěné látky

zmiešaných odpadov obsahujúce N

18 0l 03
odpady, ktoľýclr zber azneškodňovanie podliehajú osobitným poŽiadavkám

z hl'adiska
N

18 01 08 ac lięěivá N
l a škvara o N19 01 l1

popolěek obsahuiúci ne látkv N19 01 13

19 01 t7 z N
t9 03 04 čiastoěnę stabilizovarré oznaěené ako ne okľem 19 03 08 N

19 08 10
zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja zvody iné ako uvedené v
r9 08 09

N

19 08 13
obsahujúce nebezpeěné |źttky z inej úpravy priernyse lných odpadových N

20 01 13 N
20 0l L4 kyseliny N
20 01 15 zásady N
Ż0 0I |7 fotoclremické látky N
20 0t 19 N
Ż0 0| 2l a o oľtuť N
Ż0 0l 23 zariadenia obsahu chlórfluóľované N

20 0| Ż6 ole a iné ako uvedené v Ż0 0l Ż5 N
Ż0 0| 27 tlačiaľenské a živice obsalr uce ne N
Ż0 0I Ż9 N
20 01 31 a liečivá N

20 01 33
batéľie a akumulátoľy uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16'06 03 a

netľiedené batérię a úce tieto batéľie
N

20 0l 3s
vyľadené elektrické a ęlektľonické zaľiadenia iné

a20 0l 23 o ne ěasti
ako uvedené v Ż0 0I 2l N

20 01 37 dľevo o uce N

V cęlkovom množstve 6 000 ton ľočne
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Pľepľava nebezpečných odpadov sa bude ręalizovať automobilovou dopravou od dľŽiteľov
odpadu zuzemia Slovenskej ľepubliky s výnimkou 'űzemia okľesu Tľnava do zaľiadenia na
zber odpadov Zberný dvoľ VI', Zavarská cesta 37, 917 0l Trnava v celkovom mnoŽstve
6000 t/rok, za účelom ich zberu.

Srihlas sa udel'uje na pät'ľokov odo dňa nadobudnutia pľávoplatnosti tohto
rozhodnutĺa. Tunajší úľad môže vydaný súhlas zmenĺt'alebo zrušit'v zmysle
ustanovenĺa $ 114 zákona o odpadoch.

Podmienky súhlasu:
1. Pľi pľepľave nebezpečného odpadu, ktoľé sú pľedmetom tohto súhlasu dodľžiavať

ustanoveniazákoĺa o odpadoch a s ním súvisiacich právnych pľedpisov.
2. Pľi prepľave musí byť nebezpečný odpad zaba|ený vo vhodnom obale a ľiadne označ,ený

podľa osobitného predpisu.
3. Pľeprava nebezpečných odpadov sa bude vykonávat' dopľavnými pľostľiedkami, ktoĺé

vyhovujú ustanoveniam medzináľodných zmluv o preprave nebezpečných vecí.
4. Pľi pľepľave nebezpečného odpadu musia byt' súčasťou spľievodných listov aj opatľenia

ako naloŽiť s odpadom v prípade haváľie.
5. V prípade bavárię bude dľžiteľ odpadov postupovať podľa vypľacovaných opatrení pľe

pľípad havtrie pľi manipulácii s nebezpečnými odpadmi.
6. Po zaplnení zariadenia na zbe.ľ odpadov v Zbernom dvoľe YL, Zavatská cesta 37,9I7 01

Tľnava, spoločnosti .A.S.A. Trnava, spol. s ľ.o., Priemyselná 5, 9I7 0I Trnava musia byť
nebezpečné odpady okamžite pľepľavené na zneškodňovanie, prípadne na zhodnotenię na
základeplatnýchzmliwopľávnenýmorganizáciźĺm.

odôvodnenie

Spoločnost' .A.S.A. Tľnava, spol. s r.o., Pľiemyselná 5, 9|7 0I Trnava podala dňa
31. 03. 2016 na okľesný úľad Tľnava, odboľ staľostlivosti oŽivotné pľostľedie, oddelenie
ochľany pľírody avybraných zložięk Životného prostľedia l<raja žiađosť o udelenie súhlasu na
pľepľavu nebezpečných odpadov.

Z obsahu Žiadosti vyplýva, žę ide o automobilovú dopravu nebezpečných odpadov od
dľžiteľov odpadu z'Územia Slovenskej ľepubliky s výnimkou ilzęmia okľesu Tľnava do
zariađenia na zber odpadov Zberný dvoľ VI., Zavarská cesta 37,9I7 01 Tľnava, v celkovom
mnoŽstve 6 000 tlrok, zaúčelom ich zbeľu.

Spľávny orgán dňa 06. 04. 2016 vyzval žiadateľa osobitným listom, aby doplnil
pľedloženú žiadosť o požadované náležitosti azźlroveň prerušil konanię. PoŽadované
podklady k udeleniu súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov boli doplnené dňa 13. 05.
2016.
odber zhromaždených nebezpečných odpadov je zmluvne zabezpeěený..
Žiadosť o udelenie súhlasu ňa nakladani. 

' 
n.b"zpečnými odpadmi wźúane ich pľepľavy

obsahovala:
- identiťrkačné údaje žíađateľa,
- zoznam dľuhov nebezpečných odpadov,
- spôsob pľepľavy'
- opatľenia pľe prípad haváľie,



6.stľ' rozhodnutia č. OU-TT-)SZP]/2016/014474/Fo zo dňa 24. 05. 2016

určenie miesta nakladania s nebezpečnými odpadmi,
kópiu výpisu z obchodného ľegistľa okľesného súdu Tľnava k đátumu 24. 03.2016,
kópiu rozhodnutia okľesného úľadu Trnava, odbor starostlivosti o Životné prostľedie,
oddelęnie ochrany prírody a vybraných zložiek životného pľostredia
č. oU-TT-oSZP3-20I6l0I4276lŠsoHluu zo dňa 10. 05. 2016 _ udelenie súhlasu na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepľavy,
kópia ľozhodnutia okľesného úradu Trnava, odbor staľostlivosti o životné pľostredie,
oddęlenie ochľany prírođy a vybraných zložięk životného pľostredia č. OU_TT_
osZP3-2016l014285lsSoH/Hu zo dňa 10. 05. 2016 uđelęnie súhlasu na
prevádzkovarlíę zariađenia na zber odpadov pre đržitęľa odpadov,
kópia ľozhodnutia okľesného úľadu Trnava, odboľ starostlivosti o životné pľostľedie,
oddelenie ochľany pľíľody a vybľaných zložiek Životného pľostľedia č. OU-TT-
OSZP3-2016l0l4279lsSoHlHu zo dř:a 04. 05' 2016 _ udelenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vľátane ich pľepravy' pľe ďržitęľa odpadov,
kópia rozhodnutia obvodného úľadu životného pľostredia Tľnava, odboľ ochľany
pľíľody, vybľaných zložiek životného pľostľedia a odvolacích konaní kraja, č.
20I3l199IlPu-R zo đía23,05. 2013 _ udelenie súhlasu na pľepľavu nebezpečných
odpadov,
kópie zmlúv na zúezpečenie následného zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných
odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
opatrenia v pľípade haváľie pľi pľeprave nebezpečných odpadov, dokument
vypľacovaný a schválený 1 5. 03.2016,
Plná moc, zo dť:a 01. 04. 2016.

Tunajší 'Úrađ zpľedloŽených podkladov zistil, že ričelom pľepravy nebezpečných
odpadov je ich zbet, čim sú splnené zákoltné podmienky pľe udelenie súhlasu na pľepravu
nebezpečných odpadov.

Na základę pľedložených dokladov avykonaného správneho konania tunajší úrad ako
príslušný oľgán štátnej správy v odpadovom hospodáľstve rozhodol tak, ako je uvedené vo
výľokovej časti tohto ľozhodnutia.

Spľávny poplatok v zmysle zákona č,. I45lI995 Z. z. o spľávnych poplatkoch v znęní
neskoľších pľedpisov bol uhradený foľmou kolkových známok vo výške l1,00 € pľi podaní
žiađosti.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia $ 53 a $ 54 zákona

č,.7111967 Zb. o sprźłvnom konaniv zneni neskoľších pľedpisov podať odvolanie do 15 dní od
jeho doručenia na obvodný úrađ Životného pľostredia Tľnava, Kollárova 8,917 02 Trnava.
Toto rozhodnutie možno pľeskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opľavného pľostľiedku.

'ril
Ing. Rudolf

vedúci odboru
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Doľučí sa

.A.S.A. Tľnava, spol. s r.o., Priemyselná 5,9I7 00 Trnava

Na vedomie ( po nadobudnutí právoplatnosti)
1.SIZP Bratislava, Stłĺle pracovisko Nitľa, oIoH, Maľiánska Dolina 7, g49 01 Nitľa
z.jľ.liP SR, Nám. ľ. Štuľa t,8l2 35 Bratislava
3.oÚ Tľnava, OSZP _ k spisu
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